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                WYKAZ CZYNNOŚCI,  
KTÓRE MOGĄ WYKONYWAĆ KREWNI LUB OSOBY WSKAZANE PRZEZ 

PACJENTA, W PROCESIE OPIEKI NAD PACJENTEM,  
PO UZYSKANIU ZGODY LEKARZA PROWADZ ĄCEGO 

 
 

Krewni lub osoby wskazane przez pacjenta, mogą uczestniczyć w procesie opieki                    
nad pacjentem, po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego,  w następującym zakresie: 
 

1. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych: czytanie ksi ążek / gazet,  
dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpie czeństwo 
podopiecznego ; 

2. Zapewnienie troski, blisko ści i poczucia bezpiecze ństwa dzieciom; 
3. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej:  

a) wymiana pieluch, wkładek, pieluchomajtek,  
b) pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych,  
c) toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych,  
d) toaleta ciała w łóżku  
e) pomoc przy toalecie ciała pod prysznicem 
f) golenie,  
g) mycie głowy,  
h) czesanie włosów,  
i) nawilżanie i natłuszczanie skóry. 

4. Pomoc przy zmianie  bielizny po ścielowej i osobistej, słaniu łó żka; 
5. Czynno ści zwi ązane ze sprawno ścią ruchow ą: 

a) pomoc przy wstawaniu z łóżka; 
b) pomoc przy chodzeniu; 
c) pomoc w zapewnieniu wygodnej pozycji siedzącej; 
d) odwracanie na boki, oklepywanie; 
e) wożenie na wózku inwalidzkim, 
f) uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu  z rehabilitantem. 

6. Pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów (za wyj ątkiem pacjentów 
nieprzytomnych i maj ących problemy z połykaniem): 
a) karmienie; 
b) zwilżanie ust; 
c) podawanie płynów do picia; 
d) pomoc przy podawaniu basenu/kaczki; 
e) przygotowanie posiłków poza oddziałem przez rodzinę jest możliwe po 

konsultacji z lekarzem lub pielęgniarką sprawującą opiekę nad pacjentem. 
 
UWAGA: 
Ze wzgl ędu na specyfik ę i charakter niektórych oddziałów i przebywaj ących tam 
pacjentów zakres czynno ści opieki sprawowanej przez rodzin ę / osob ę blisk ą jest 
ograniczony.  
Na oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  Salach Pooperacyjnych oraz 
Salach Intensywnego Nadzoru Medycznego i Kardiologi cznego – wszystkie 
czynno ści opieki piel ęgnacyjnej wykonuj ą piel ęgniarki . 
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